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MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS (PROJEKTAS)

2021-2023 M. M.

Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys)

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Marijampolės „Ryto“ mokykloje mokosi 676 mokiniai, iš kurių 49 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi
poreikių, 11 mokinių, grįžusių iš užsienio, 2 mokiniai, grįžę iš užsienio, mokosi mobiliojoje išlyginamojoje grupėje. 2021-2022 m. m. vidutinis
mokinių skaičius 1-4 klasėse – 24 mokiniai, 5-8 klasėse – 28 mokiniai, 9-10 klasėse – 15 mokinių. Kokybės krepšelio lėšos 2021-2023 m. m. yra
171700 Eur. 

Mokytojai, jų kvalifikacija.

Elektroninio dokumento nuorašas



Mokykloje dirba 63 pedagogai (įskaitant mokyklos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, specialųjį pedagogą, 2 socialinius pedagogus,
psichologą,  logopedą,  pailgintos  dienos  grupės  mokytojus).  Pedagogų  kvalifikacinės  kategorijos:  mokytojai  metodininkai  –  22,  vyresnieji
mokytojai – 28, mokytojai – 8, neturintys kvalifikacinės kategorijos – 5 .

Mokyklos 2022-2024 strateginio plano tikslai: 

1. Gerinti ugdymo(si) sąlygų ir proceso kokybę, stiprinant įtraukųjį ir išmanųjį ugdymą.

2. Užtikrinti saugią, sveiką, šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.

Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys)

Mokinių mokymosi pasiekimų lygiai pagal bendrojo ugdymo vertinimo skalę  (Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-402)  2020-2021 m. m. ir planuojami mokymosi pasiekimai 2022-
2023 m. m.

Pasiekimų lygiai 1-4 klasių mokinių dalis (procentas) 5-8 klasių mokinių dalis (procentas) 9-10 klasių mokinių dalis (procentas)
2020-2021 m.m.

  faktas
2022-2023 m.m.

siekis
2020-2021 m.m.

 faktas
2022-2023 m.m.

siekis
2020-2021 m.m.

faktas
2022-2023 m.m. siekis

Aukštesnysis 25,65
pagrindinis

lygis
 52.00

procentai

5,91
pagrindinis lygis

55.00
procentai ,

nelieka
nepatenkinamo

lygmens

0
pagrindinis lygis 

15 procentų
Pagrindinis 49,95 52,8 14,3
Patenkinamas 24,4 39,38 85,7
Nepatenkinamas 0 1,91 0

Mokinių mokymosi pasiekimai nagrinėjant pagal atskirus dalykus (proc.)

Klasė Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas
Aukšt. Pagr. Pat. Nepat. Aukšt. Pagr. Pat. Nepat. Aukšt. Pagr. Pat. Nepat.

1 45,07 53,52 1,41 0 54,93 43,66 1,41 0 85,92 12,68 1,41 0
2 34,72 41,67 23,61 0 31,94 48,61 19,44 0 43,06 50,00 6,94 0
3 26,47 51,47 22,06 0 23,53 54,41 22,06 0 50,00 38,24 11,76 0
4 23,61 48,61 27,78 0 19,44 52,78 27,78 0 37,50 41,67 20,83 0
5 15,91 61,36 22,73 0 21,59 61,36 17,05 0 x x x x
6 30,34 51,69 17,98 0 24,72 55,06 19,10 1,12 x x x x
7 12,00 58,67 29,33 0 36,00 52,00 12,00 0 x x x x
8 8,11 54,05 36,49 1,35 17,57 39,19 43,24 0 x x x x



Klasė Istorija Gamta ir žmogus / biologija Fizika Chemija
Aukšt. Pagr. Pat. Nepat. Aukšt

.
Pagr. Pat. Nepat. Aukšt. Pagr. Pat. Nepat. Aukšt. Pagr. Pat. Nepat.

5 9,09 73,8
6

17,05 0 54,55 36,36 9,09 0 x x x x x x x x

6 21,35 67,4
2

11,24 0 67,42 24,72 7,87 0 x x x x x x x x

7 26,67 48,0
0

25,33 0 32,00 56,00 12,00 0 21,33 60,00 18,67 0 x x x x

8 6,76 58,1
1

35,14 0 28,38 47,30 21,62 2,70 14,86 37,84 47,30 0 21,62 41,89 36,49 0

Stipriausios mokyklos veiklos sritys (mokyklos plačiojo įsivertinimo 2021 metų duomenys) :

1. 2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 3,3
2. 2.1.3 Orientavimasis į mokinių poreikius– 3,2
3. 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas – 3,2
4. 2.3.2 Ugdymas mokyklos gyvenimu –3,2
5. 3.1.1 Įranga ir priemonės– 3,0
6. 3.1.2 Pastatas ir jo aplinka – 3,2
7. 3.1.3 Aplinkų bendrakūra –3,1

Silpniausios sritys:

Pažangos anketos duomenys (NMVA)
1. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis – 2,2
2. Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) – 2,6
3. Pamokoje aš nebijau suklysti – 2,8

Mokyklos veiklos įsivertinimo duomenys
1. 2.3.1. Mokymasis – 2,7 
2. 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje – 2,8



3. 1.1.1. Asmenybės tapsmas – 2,9

Mokykloje siekiama maksimaliai tenkinti kiekvieno mokinio poreikius, siekiant nuolatinės pažangos, gerinant akademinius pasiekimus.
Kasmet analizuojami mokinių ugdymosi gebėjimai, pažanga, pasiekimai (pasiekimai pamokoje, mėnesio, pusmečių, metinė pažanga), NMPP
rezultatai, kurie lyginami su šalies mokinių pasiekimais. Tai leidžia nustatyti mokyklos vietą. 

Lyginant 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. 5-8 klasių mokinių pasiekimus, matyti, kad kai kurių atskirų dalykų ir klasių rezultatai
žemėjo.   Penktose  klasėse  –  lietuvių  kalbos  ir  literatūros  (7,07/6,77),  istorijos  (7,19/6,75),  matematikos  (7,34/7,15),  gamtos  ir  žmogaus
(8,61/8,41), informacinių technologijų (8,65/7,84), šeštose klasėse – matematikos (7,27/7,1), septintose klasėse rezultatų žemėjimo nefiksuota,
aštuntose klasėse – lietuvių kalbos ir literatūros (6,22/6,14), istorijos (6,47/6,15), informacinių technologijų (7,5/6,48), chemijos (6,65/6,49). Kito
mokinių pasiekimų lygiai:  padaugėjo mokinių,  besimokančių aukštesniuoju lygiu šeštose klasėse (5,41/11,24),  pagrindiniu lygiu – penktose
klasėse (58,89/64,77) ir septintose klasėse (31,51/53,33), patenkinamu lygiu – penktose klasėse (27,78/28,41) ir  aštuntose klasėse (52,94/59,46).
Mokinių,  nepasiekusių patenkinamo lygmens,  buvo visuose koncentruose – penktų klasių (1,11/1,14),  šeštų klasių (0/1,12),  septintų klasių
(1,37/1,33),  aštuntų  klasių  (1,47/4,06).   Remiantis  mokinių  metinių  rezultatų  duomenimis,  stebėtų  pamokų  protokolais,  mokyklos  veiklos
kokybės  įsivertinimo išvadomis  matyti,  kad vyrauja visos  klasės  mokymasis,  nepakankamai  kryptingai  orientuojamasi  į  kiekvieno mokinio
poreikių pažinimą ir tenkinimą, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą, individualios pagalbos veiksmingumą.   Tai rodo  NMVA pažangos
anketos  duomenys:  teiginys  „Per pamokas aš  turiu galimybę pasirinkti  įvairaus  sudėtingumo užduotis“  nekito per  trejus  metus,  yra tarp 5
žemiausių verčių (2,2 įverčio). 

Mokykloje  siekiama  didinti  mokinių  mokymosi  motyvaciją.  Stiprinamas  prasmingos  integracijos,  mokymosi  patirčių
tarpdiscipliniškumas. Ugdymo plane numatyta 1-10 klasėse  organizuoti 3 integruoto ugdymo dienas, pravesti 1- 2 integruotas pamokas,  kurias
stebės kolegos. Mokytojams pakankamai neblogai sekasi savo pamokose integruoti kelis dalykus,  tačiau menkai naudojamos vidinės mokomųjų
dalykų integravimo galimybės. Stebima  nepakankamai sisteminga integracija ir dalykų ryšiai 5-10 klasėse.  Mokytojų teigimu, sunku surasti
laiko integruotų pamokų organizavimui, kai reikia dirbti keliems mokytojams. Tai atskleidžia  metodinių grupių veiklos ataskaitos, ilgalaikių
planų analizė. Tikėtina, jeigu mokytojai tinkamai planuotų dalykinių ryšių integracijos siejamas mokomųjų dalykų temas, tikslingai susitartų
tarpusavyje dėl integruotos veiklos organizavimo, tai stiprintų dalykines ir bendrąsias mokinių kompetencijas. Siekiama, kad 2022-2023 m. m.
integruotas veiklas/pamokas organizuotų 50 proc. mokyklos mokytojų (buvo 30 proc.).

Mokykloje mokosi 9 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, yra mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimo. Tokiems
mokiniams reikalinga visapusiška pagalba, kuri padėtų susitvarkyti su iškylančiais sunkumais. Psichologo pateiktų apklausų („Pirmų ir penktų
klasių  mokinių  adaptacija“,  „Nuotolinio  mokymosi  pasekmės“,  Emocinė  savijauta  ir  mokymasis  nuotoliniu  būdu“,  Internetinių  patyčių
paplitimas nuotolinio mokymosi metu“)  duomenys atskleidė, kad pandeminiu laikotarpiu suprastėjo mokinių emocinė būsena. Mokiniai, kurie
pasižymėjo psichologiniu atsparumu prieš pandeminį laikotarpį, susitvarkė su iškilusiais iššūkiais, tačiau mokiniams, kurie turėjo sunkumų prieš
pandemiją,  jų padaugėjo.   Pagalbos  specialistų  teigimu,  tokiems mokiniams reikia  sudaryti  palankias  sąlygas ir  tinkamą aplinką reikalingų
gebėjimų vystymuisi ir stiprinimui. 



Šiuo projektu siekiama modernizuoti ugdymo procesą, stiprinti mokytojų IT kompetencijas. Atliepiant į šiuolaikinių mokinių poreikius,
siekiant mokymą daryti patrauklesnį, aiškesnį, įtaigesnį, kompiuterinių technologijų taikymas mokytojams sudarys galimybes vesti  vaizdžias ir
įsimintinas  pamokas dalykų kabinetuose,  įsteigtoje  gamtos mokslų laboratorijoje,  atnaujintoje  bibliotekoje/skaitykloje.  Šiuo metu pamokose
vyrauja mokymo, o ne mokymosi paradigma. Mokytojai tik dalyje pamokų dėl IT priemonių trūkumo  gali naudoti įvairias virtualias mokymosi
aplinkas.  Mokykloje  visi  mokytojai  aprūpinti  nešiojamaisiais  kompiuteriais,  įrengtos  2  išmaniosios  klasės,  kuriose  yra  SMART lentos  ir
planšetės.  Mokytojų teigimu, kompiuterizuotų darbo vietų sukūrimas leistų mokiniams atlikti kuo įvairesnes užduotis. 

Tikslas

Siekti mokinių pažangos, organizuojant kokybišką, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą.

1. Uždavinys. Pagerinti diferencijavimo, individualizavimo, suasmeninimo, atsižvelgus į individualius mokinių ir mokinių grupių ugdymosi 
poreikių sąlygas.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios

priemonės ir kiekvienai
jų skirtos/numatytos

lėšos)

Įgyvendinimo
laikotarpis (nurodoma

nuo – iki)

1.1. Mokymosi pagalbos 
teikimas 7 klasės mokiniams 
(3 komplektai) matematikos, 
lietuvių kalbos ir literatūros 
pamokose, atliepiant į 
individualius mokinių 
poreikius ir dalijant klases į 
grupes.

7a, 7b, 7c klasės dalijamos į grupes 
pagal mokinių gebėjimus per 
matematikos, lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokas (1 savaitinė 
pamoka). 
Pagalba teikiama 90 mokinių.

Nuo 1 (2020 m.) 
iki 3 proc. didės 7 
klasės mokinių 
lietuvių kalbos ir 
literatūros, 
matematikos 
pagrindinis 
pasiekimų 
lygmuo.
Nuo 1 (2020 m.) 
iki 2 proc. didės 2-
4 klasių mokinių 

1. 3 val. per savaitę 
matematikai, 3 val. per 
savaitę lietuvių kalbai ir 
literatūrai.
Ugdymo procesas – 37 
savaitės. Iš viso 360 
valandų. (37*6=222 
kontaktinės valandos, 
37*3,732=138 valandos 
ugdomosios veiklos 
planavimui, pasiruošimui 
ir kt., privalomos 

2022-2023 m. m.



lietuvių kalbos ir 
matematikos 
aukštesnysis 
lygmuo.
Nuo 1(2020 m.) 
iki 2 proc. didės 
aukštesnysis 
lygmuo:
5 klasėje lietuvių 
kalbos ir 
literatūros;

valandos)
1 val. =12,11 Eur. 
(taikomas koficientas 8,62
virš 25 metų, 
metodininkas).
Iš viso: 360*12,11=4360 
Eur.+870 Eur. 
(atostoginiai) =5230 Eur.



6 klasėje 
matematikos;
7 klasėje 
biologijos;
8 klasėje fizikos.
IQES online 
apklausos teiginiui
„Mes dažnai 
galime pasirinkti 
skirtingo sunkumo
užduotis, išbandyti
save“ rodiklis 
pakils nuo 0,2 
(2020 m.) iki 0,4 
įverčio.

1.2. Konsultacijos gabių 
mokinių ugdymui.

1. 2-4 klasėse teikiamos 6 
konsultacijos:
lietuvių kalbos – 2,3,4 klasėse po 1 
val. per savaitę;
matematikos – 2,3,4 klasėse po 1 val.
per savaitę.

2. 5-8 klasėse teikiamos 4 
konsultacijos:
5 klasė -  lietuvių kalbos ir literatūros
1 val. per savaitę;
6 klasė – matematikos 1 val. per 
savaitę;
7 klasė – biologijos 1 valanda per 
savaitę;
8 klasė – fizika 1 val. per savaitę.

1. 2-4 klasės:
3 val. per savaitę lietuvių 
kalbai. Ugdymo procesas 
– 35 savaitės. Iš viso 105 
valandos. 
3 val. per savaitę 
matematikai. Ugdymo 
procesas – 35 savaitės. Iš 
viso 105 valandos. 
(35*6=210 kontaktinių 
valandų, 35*3,672=129 
valandos ugdomosios 
veiklos planavimui, 
pasiruošimui ir kt., 
privalomos valandos).
1 val.=12,11 Eur. 
(taikomas koficientas 8,62
virš 25 metų, 
metodininkas).
Iš viso: 339*12,11=4105 
Eur.+821 Eur. 
(atostoginiai) =4926 Eur.

2. 5-8 klasės:
1 val. 5 klasėje lietuvių 
kalbai ir literatūrai. Iš  
viso 37 savaitės, 37 
valandos.
(37*1=37 kontaktinės 
valandos, 37*0,647=24 
valandos ugdomosios 
veiklos planavimui, 
pasiruošimui ir kt., 
privalomos valandos).
Iš viso valandų: 37+24=61
valanda.
1 val.=12,11 Eur. 
(taikomas koficientas 8,62

2022-2023 m. m.



virš 25 metų, 
metodininkas).
Iš viso: 61*12,11=739 
Eur.+148 Eur. 
(atostoginiai) =887 Eur
1 val. 6 klasėje 
matematikai. Iš viso 37 
savaitės, 37 valandos.
(37*1=37 kontaktinės 
valandos, 37*0,597=22 
valandos ugdomosios 
veiklos planavimui, 
pasiruošimui ir kt., 
privalomos valandos).
Iš viso valandų: 37+22=59
valandos.
1 val.=12,11 Eur. 
(taikomas koficientas 8,62
virš 25 metų, 
metodininkas).
Iš viso: 59*12,11=714 
Eur.+143 Eur. 
(atostoginiai) =857 Eur.
1 val. 7 klasėje biologijai. 
Iš viso 37 savaitės, 37 
valandos.
(37*1=37 kontaktinės 
valandos, 37*0,547=20 
valandų ugdomosios 
veiklos planavimui, 
pasiruošimui ir kt., 
privalomos valandos).
Iš viso valandų: 37+20=57
valandos.
1 val.=12,11 Eur. 
(taikomas koficientas 8,62
virš 25 metų, 
metodininkas).



Iš viso: 57*12,11=690,27 
Eur.+139 Eur. 
(atostoginiai) =829 Eur
1 val. 8 klasėje fizikai. Iš 
viso 37 savaitės, 37 
valandos.
(37*1=37 kontaktinės 
valandos, 37*0,547=20 
valandų ugdomosios 
veiklos planavimui, 
pasiruošimui ir kt., 
privalomos valandos).
Iš viso valandų: 37+20=57
valandos.
1 val.=12,11 Eur. 
(taikomas koficientas 8,62
virš 25 metų, 
metodininkas).
Iš viso: 57*12,11=690,27 
Eur.+139 Eur. 
(atostoginiai) =827 Eur

1.3.Kompiuterinės ir kt.  
įrangos ir skaitmeninio 
turinio įsigijimas ir 
naudojimas 
individualizuotam ir 
diferencijuotam ugdymui.

1. Modernizuota išmanioji klasė 1-4 
klasių mokiniams su 24 mokymo(si) 
vietomis.

2. Modernizuota išmanioji klasė 5-
10 klasių mokiniams su 30 
mokymo(si) vietų.
Išmaniosiomis klasėmis naudosis visi
1-10 klasių mokiniai.
3. Modernizuotos 6 darbo vietos 
pradinėse klasėse ir 4 darbo vietos 
dalykiniuose kabinetuose: istorijos, 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
matematikos, gamtos mokslų 
laboratorijoje (pasinaudos 6 pradinių

1-4 klasių mokinių
matematikos, 
lietuvių kalbos, 
pasaulio pažinimo 
pagrindinis 
lygmuo padidės 
nuo1(2020 m.) iki 
2 proc.
5-8 klasių mokinių
matematikos, 
lietuvių kalbos ir 
literatūros, 
istorijos, gamtos 
mokslų mokinių 
mokymosi 
rezultatai pagerės 

1. Nešiojamųjų 
kompiuterių komplektai 
išmaniosioms klasėms:
1-4 klasių mokiniams – 24
vnt.
2. 5-10 klasių mokiniams 
– 30 vnt.
Vieneto kaina 750 Eur.
Iš viso: 40500 Eur.

3. 10 išmaniųjų lentų, 
vienos kaina – 4000 Eur.
Iš viso: 40000 Eur.
Mozabook licencijos – 20 
vienetų. Vieneto kaina 
100 Eur. Iš viso 2000 Eur.

2022 m. II ketvirtis



klasių mokytojos ir 14 mokytojų 
dalykininkų).

4. 1 komplektas 3D akinių (30 vnt.),
naudosis 4 mokytojai.
5. 1-4 klasėms 3 laminavimo 
aparatai; 5 Aver dokumentų 
skaitymo kameros pradinėm 
klasėms. 5 Aver dokumentų 
skaitymo kameros dalykų 
pamokoms.

6. Metodinė diena „Išmaniųjų 
technologijų taikymas – mokinio ir 
mokytojo sėkmei“. Patirtimi dalinasi
iki 10 proc. mokytojų.

nuo 1(2020 m.) iki
2 proc. lyginant su
praeitų metų 
metiniais 
pažymiais. 
5-8 klasėse nebus 
mokinių, 
nepasiekusių 
patenkinamo 
lygmens.
Nuo 0,1 (2020 m.)
iki 0,5 proc. 
pagerės SUP 
mokinių 
individuali 
mokymosi 
pažanga. 
Gerės SUP 
mokinių, mokinių,
turinčių emocijų ir
elgesio sutrikimus 
sensoriniai 
pojūčiai ir 
sumažės pojūčių 
slenksčiai, pagerės
savireguliacijos 
gebėjimai, 
dėmesio 
sutelkimas bei 
koncentracija, 
asmens 
sąmoningumas.

Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras 
„Išmaniųjų technologijų 
naudojimas ugdymo 
procese“ (Mozabook). 
du seminarai – 400 Eur.
4. 1 komplektas 3D 
akiniai – 5000 Eur.
5.10 Aver dokumentų 
skaitymo kamerų, vieneto
kaina – 300 Eur. Iš viso: 
3000.Eur.
3 laminavimo aparatai, 
vieneto kaina – 80 Eur. Iš 
viso: 240 Eur.

6. 2023 m. I ketvirtis

1.4. Specialiųjų poreikių 
turinčių mokinių ugdymosi 
sąlygų  gerinimas.

1. Multisensoriniame kambaryje per 
mokslo metus lankysis 80 % SUP 
mokinių bei 10 % besikreipiančiųjų į 
pagalbos mokiniui specialistus.

1. Priemonės 
multisensoriniam  
kambariui – 15042 Eur:
Burbulų vamzdžio 
kampelis  - 1708,64 Eur.
Šviečiantis pluoštas 
275,88 Eur.
Sūpynė 669,51 Eur.
Spalvą keičiantis 
kamuolys 161,05 Eur.
Šviečiantis molbertas 
162,79 Eur.
Smėlio staliukas 244,54 
Eur.
Sensorinė plytelė 238,06 
Eur.

1. 2022 m. IV ketvir-
tis



Sensorinė lempa 129,08 
Eur.
Muzikinis žaidimas 
3244,00 Eur.
Taktilinis skydas 963,93 
Eur.
Pojūčių takas 219,00 Eur.
Sensorinio kambario 
pagalvėlės 48,58 Eur.
Medinė dėlionė 232,90 
Eur.
Terapeutinis namelis 
677,27 Eur.
Interaktyvios grindys 
4955,99 Eur.
Sėdmaišiai (4) 484,72 
Eur.
Projektorius 355,16 Eur.
Kinetinis smėlis 44,00 
Eur.
Rinkinys smėlio terapijai 
68,00 Eur.
Konstruktorius LaQ 
„Basic 101“ 16,99 Eur.
Stalo žaidimas DIXIT 
31,49 Eur.
Stalo žaidimas "Eime 
grybauti ir stebuklinga 
kelionė" 33,99 Eur.
Emocijų bokštas 27,00 
Eur.
Bendravimo bokštas (tik 
kortelės) 15,00 Eur.
Relaksacijų kompaktinė 
plokštelė  9,00 Eur.
Knyga „Žaidžiu jausmus: 
Pyktis“ 26,00 Eur.



2. Įsigytos lietuvių kalbos ir 
matematikos mokymo(si) priemonės 
specialiųjų poreikių mokinių 
ugdymui.

2. Skaitymo liniuotės. 
Rinkinio kaina 2.55 Eur. 
Iš  viso 14 rinkinių: 
2,55*14=35,70 Eur... 
Rinkinys matematikos 
mokymui Logico Primo 
252 Eur.

2. 2022 m. I ketvirtis

1.5. Individualių mokinio 
galių atskleidimas 
analizuojant mokinio 
padarytą pažangą ir 
mokymosi motyvacijos 
stiprinimas.

1.1-4 klasių mokytojos (12) naudos 
modernią ir įtraukią erdvę „Class 
Dojo“ mokymosi procesui ir 
pažangai fiksuoti.
5-10 klasių mokinių pažanga visų 
dalykų pamokose fiksuojama ir 
analizuojama mokyklos sukurtoje 
skaitmeninėje aplinkoje. 
2.Mokinių mokymosi motyvacijos 
stiprinimas. 2 susitikimai su žymiais 
žmonėmis. Dalyvauja 5-6 klasių 
mokiniai (175) ir 7-10 klasių 
mokiniai (210).

Padidės mokinių 
atsakomybės už 
savo mokymąsi 
rodiklis bent 0,2 
įverčio.
IQES online 
apklausos teiginiui
„Kartu su 
mokytoju aš 
planuoju savo 
mokymąsi 
(tikslus, žingsnius 
jiems pasiekti)“ 
padidės nuo 0,1 
(2020 m.) iki 0,3 
įverčio.

2. Du lektoriai*500 Eur.
Iš viso 1000 Eur.

2022-2023 m. m.

2023 m. II ketvirtis

1.6. Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimas apie diferencijavimą, 
individualizavimą, savivaldų 
mokymąsi, gerosios patirties 
sklaida ir taikymas.

90 proc. mokyklos pedagogų 
dalyvauja mokymuose bei patobulina
kompetencijas diferencijavimo, 
individualizavimo, savivaldaus 
mokymosi srityje.
40 proc. mokytojų stebi ir aptaria 
kolegų pamokas.
Kartą per pusmetį mokytojai 
metodinėse grupėse dalinasi 
patirtimi.

85 proc. pedagogų
mokymų metu 
įgytas žinias, 
gebėjimus ir 
kompetencijas 
panaudos ugdymo 
procese.
Pamokų kokybės 
įsivertinimo 
rodiklis 
individualizavimo,
diferencijavimo, 
savivaldumo 
mokantis pagerės 
nuo 0,1(2020 m.) 

40 akademinių valandų 
programa diferencijavimo,
individualizavimo, 
savivaldaus mokymosi 
tema – 4000 Eur.

Kvalifikacijos 
tobulinimas 2022 m. 
III ketvirtis.
Mokymų metu įgytų 
žinių taikymas 
ugdymo procese 2022 
m. IV ketvirtis 
Dalinimasis patirtimi 
2023 m. I–II ketvirtis.



iki 0,3 įverčio.
Iš viso skirta uždaviniui 
124992 Eur.

2. Uždavinys. Užtikrinti integruoto ir  prasmingo ugdymosi be sienų plėtrą kiekvienam mokiniui.

Veikla Kiekybinis rodiklis
Kokybinis

rodiklis

Lėšų detalizavimas
(nurodomos detalios

priemonės ir kiekvienai jų
skirtos/numatytos lėšos)

Įgyvendinimo
laikotarpis

(nurodoma nuo – iki)

2.1. Integruotų projektinių 
veiklų/pamokų 
organizavimas.

1. Integruotų pamokų ciklas 1-4 
klasėse „Neakivaizdinė kelionė po 
gimtą miestą“:
 pasaulio pažinimas - „Kada ir kodėl 
kūrėsi miestai?“ 1-2 klasės ( vaizdo 
pamokos www.ismaniejirobotai  )  
„Mano gimtojo miesto istorija“ 3-4 
klasės;
 matematika – „Visi miestai 
skirtingi?“ miesto plano nagrinėjimas 
1-2 klasės, miesto maršrutų sudarymas 
3-4 klasės;
 muzika – „Mano mieste   
skambančios dainos?“ 1-4 klasė;
 lietuvių kalba „Ar pažįstu savo 
miestą?“ informacijos sisteminimas 1-2
klasės, informacijos rinkimas  3-4 
klasės. Raiškiojo žodžio 
konkursas ,,Skaityk, kurk, rašyk”.
 fizinis ugdymas „Mano miesto 
maršrutai“
 dailė ir technologijos „Dovana 
gimtajam miestui“.  Mokinių paroda 

Ne mažiau nei 50
proc. mokinių, 
atlikusių 
projektinius 
darbus, bus 
įvertinti 
pagrindiniu 
lygiu.
8 klasėje 
biologijos 
metinis 
pažangumas – 
100 proc. (buvo 
97,3 proc.).
Gamtos mokslų, 
lietuvių kalbos ir 
literatūros, 
istorijos mokinių 
metiniai 
rezultatai 5-8 
klasėse pagerės 
nuo 0,1(2020 m.)
iki 0,3 proc.

1. Išvyka po miestą su gidu
3-4 klasių mokiniams. 
Gido paslaugų kaina – 500 
eurų.

1. 2022 m. II ketvirtis

http://www.ismaniejirobotai/


mokyklos ir savivaldybės 
bibliotekose ,,Čia mano gimtinė” 
mokykloje ir miesto bibliotekose.

2. Integruotų pamokų ciklas 7 klasėje 
„Technikos pažanga“:
 Istorija/IT – technikos pažangos, 
atradimų ir istorinių atradimų laiko 
juostos sudarymas („Timeline JS“ 
programa);
 Istorija/matematika/fizika – kūnų 
greičių įvairiose terpėse skaičiavimas 
vykdant eksperimentus‘
 istorija/matematika – XIX a. 
pramonės perversmo pokyčiai 
visuomenės gyvenime
3. Integruotų pamokų ciklas 8 klasėje 
„Napaleono kelias per Lietuvą“:
 istorija/biologija  - „Napaleono 
kompleksas“ žmogaus ir gyvūnų 
pasaulyje;
 istorija/matematika/IT – Napaleono 
karai Prancūzijos teritorijos ir 
gyventojų tautinės sudėties kitimas;
žemėlapio „Prancūzmečio ženklai 
Lietuvoje“ sudarymas („My Maps“ 
programa)
4. Ilgalaikis projektas 1-10 klasėse 
„Laiko ratu per Suvalkiją“, skirtas 
Sūduvos 600 m. ir Marijampolės  230 
m. paminėjimui (integruojami dalykai 
– lietuvių kalba ir literatūra, istorija, 
muzika, šokis, dailė, technologijos)
Numatytos veiklos:
 Kaziuko mugė (amatai, kultūrinis 
paveldas),  1-10 kl.;
 „Supa mane Velykėlės“ . Senieji 
Velykų papročiai Suvalkijoje, 1-4 kl.

2. Technikos muziejus
Vilniuje. Edukacija – 165 
Eur., kuro išlaidos 435 
Eur.

3. Lietuvos nacionalinis 
muziejus „Napoleono 
kelias per Lietuvą“. 
Edukacija 130 Eur., kuro 
išlaidos 470 Eur.

4.1. Tautinių rūbų 
komplektas:
Vaikinų rūbų komplekto 
kaina  240 Eur.. Viso 8 
vnt. Iš viso:240*8=1920 
Eur.
Merginų rūbų komplekto  

2. 2022 m. IV 
ketvirtis

3. 2023 m. II ketvirtis

4. Projekto vykdymas 
2022 m.
2022 m. II ketvirtis



 „Atidarysiu dainų skrynelę“. 
Dalyvavimas vaikų ir jaunimo folkloro 
festivalyje, 1-8 kl.;
 Šeimų šventė mokykloje
 „Graži mūsų šeimynėlė“, 1-10 kl.
 Mokyklos organizuojamas vaikų ir 
jaunimo muzikos festivalis 
savivaldybės mokykloms „Vaikystės 
spalvos“, 1-10 kl.
 Dailės paroda „Suvalkiečių tautinis 
kostiumas, 5-10 kl.;
 Etnokultūros renginys mokyklos 
bendruomenei „Pasibūkim rudens 
vakarėly“, 1-10 kl.
 Baigiamasis projekto renginys  
„Laiko ratu per Suvalkiją“, 1-10 kl.
5. Integruotas lietuvių k. ir istorijos 
projektas 6 klasėse ,,Panemunės pilys,
dvarai ir piliakalniai‘‘.
40 mokinių pagilins istorijos, lietuvių 
kalbos ir literatūros žinias 
dalyvaudami edukacinėje išvykoje.

6. Integruota lietuvių k./ 
istorijos/tikybos pamoka 5 klasėje 
„Jotvingių žemė“. 40 mokinių 
pagilins istorijos, lietuvių kalbos ir 
literatūros žinias dalyvaudami 
edukacinėje išvykoje ( ,,Jotvingių 
žemė“ ( Jotvingių sodyba Punske, 
Vygrių vienuolynas, Seinų katedra, A. 
Baranausko paminklas).
7. Integruotos anglų kalbos, lietuvių 
kalbos ir literatūros, dailės pamokos 6 
klasėje „Atostogų veiklos“.
52 mokiniai gilins žinias dalyvaudami 
edukacinėje veikloje Vilniaus MO 

kaina  560 Eur.Iš viso 8 
vnt.
Iš viso: 560*8=4480 Eur.
Iš viso:6400 Eur.
4.2. Ūkulėlės. Vieneto 
kaina 70 Eur. Viso 30 vnt..
Iš viso 30*70=2100 Eur.
4.3. Kanklės. Vieneto 
kaina 330 Eur.  Iš viso: 10 
vnt.*330  =3300 Eur.

5. Edukacija – Panemunių 
r. p. direkcija „Nemunas ir 
gyvenimas prie jo“ – 40 
Eur.
Ekskursija „Panemunės 
pilis“ – 110 Eur.
Raudonės pilies bokšto 
lankymas – 40 Eur.
Kuro išlaidos – 300 Eur
Iš viso: 490 Eur.
6. Edukacija „Jotvingių-
Prūsų sodyba“ – 240 Eur.
Seinų katedra, muziejus – 
80 Eur.
Vygrių vienuolynas – 200 
Eur.
Kuro išlaidos – 450 Eur.

2022 m. I ketvirtis

5. 2023 m. II ketvirtis

6. 2022 m. III ketvirtis



muziejuje „What‘s Going on in This 
Picture?“

Iš viso: 970 Eur.

7. Edukacija MO 
muziejuje – 364 Eur.
Kuro išlaidos – 500 Eur.
Iš viso: 864 Eur.

7. 2022 IV ketvirtis

2.2. Patalpų pritaikymas 
tiriamajai praktinei mokinių 
veiklai.

Modernizuota gamtos mokslų 
laboratorija 5-10 klasių mokiniams. 
Gamtos mokslų mokytojai joje ves nuo
25 iki 30 proc. pamokų.

Demonstracinis stalas – 1 
vnt. 490 Eur.
Laboratoriniai stalai – 6 
vnt. *397 Eur.
Traukos spinta – 1 vnt., 
540 Eur.
Laboratorinė spintelė – 2 
vnt.*320 Eur.
Laboratorinė spinta – 2 
vnt.*169 Eur.
Laboratorinė spinta – 5 
vnt.*145 Eur.
Iš viso: 5115 Eur.

2022 m. IV ketvirtis

2.3. Integruotų ilgalaikių 
projektų organizavimas ir 
vykdymas 8 klasėse.

1. Visi 8 klasių mokiniai vykdys 
ilgalaikį integruotą (ne mažiau 2 
mokomųjų dalykų) projektą pagal 
mokytojų pateiktas temas:
 pristatyta ne mažiau nei 30 grupinių 
projektų;
 projektus vykdo 80 mokinių;
 nuo 8 iki 10 geriausių projektų 
pristatyta mokyklos bendruomenės 
dienoje;
2. Mokinių (iki 20), parengusių 
geriausius projektus, skatinimas. 
Išvyka į Kauno „Jump Space“ 
pramogų centrą.

1. 6 val.*10 mėn. Viso 60 
val.
1 val.=12,11 Eur.
(taikomas koficientas 8,62 
virš 25 metų, 
metodininkas)
Iš viso: 726 Eur.

2. Bilieto kaina 8 Eur.
Iš viso: 20 mokinių*8=160
Eur.
Kuro išlaidos 33 Eur.

2022-2023 m. m.

2023 m. II ketvirtis

2.4. Bibliotekos ir skaityklos
modernizavimas, 
šiuolaikiško ugdymo 
organizavimui.

1. Modernizuota biblioteka ir 
skaitykla.

Organizuojamos 
patrauklios ir 
prasmingos 
veiklos 
mokiniams.

1. Dvipusės knygų 
lentynos – 18 vnt.
Vienpusės knygų lentynos 
– 11 vnt.
Spinta žurnalams  - 1 vnt.

2022 m. III-IV 
ketvirtis



2. Praturtintas bibliotekos fondas 100 
knygų.

Padaugės 10 % 
proc. mokinių, 
besilankančių 
mokyklos 
bibliotekoje.

Spintos su lentynomis – 2 
vnt.
Kompiuteriniai stalai – 6 
vienetai
Rašomieji stalai – 2 
vienetai.
Ekspozicinė siena – 7400 
Eur.
Iš viso: 22400 Eur.
2. Knygų fondas – 2000 
Eur.
Susitikimas su rašytojais: 
Sigute Ach, 3-4 klasės, 20 
mokinių, 350 Eur.
Susitikimas su rašytoja
I. Varslauskaite ir –100 
Eur.

2022 m. II ketvirtis

Projekto viešinimas Marijampolės TV, „Švietimo 
naujienos“, Marijampolės regiono 
laikraštis „Suvalkietis“

Iš viso uždaviniui - 46708 
Eur.

Patvirtinu,  kad šiame plane numatytos projektui  skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio  lėšos) nėra suplanuotos apmokėti
ugdymo  reikmėms,  t.  y.  toms  mokyklos  veikloms  ir  darbuotojams  (priemonėms),  kurioms  mokymo  lėšos  privalo  būti  skirtos  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

_______________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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